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RESUMO
Abreu, P. R. (2013). Um modelo experimental do transtorno obsessivo-compulsivo baseado
nas relações funcionais entre respostas verbais e não verbais. Tese de Doutorado, Instituto
de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Modelos experimentais do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) com humanos mostram
que uma forma de evocar comportamentos de checagem é apresentar instruções que
especificam consequências aversivas para o comportamento inefetivo na execução de
tarefas. Atualmente há na área somente um estudo experimental com delineamento de
sujeito único. Os presentes dois experimentos com 16 participantes verbalmente
habilidosos tiveram o objetivo de testar se instruções com especificação de consequência
aversiva ou apetitiva poderiam ter o efeito de produzir respostas de checagem. Em um
restaurante experimental, as instruções foram apresentadas durante uma tarefa de separação
de sementes misturadas. No Experimento 1, cinco de oito participantes apresentaram
maiores porcentagens de checagens sob especificação de consequência aversiva. No
Experimento 2, sete de oito participantes apresentaram maiores porcentagens sob
especificação de consequência apetitiva. Concluiu-se que determinadas instruções
alteraram a função discriminativa e/ou motivadora dos estímulos envolvidos na tarefa
experimental. Sugere-se que o presente delineamento pode permitir a formulação de
análises funcionais do fenômeno comportamental normalmente envolvido em alguns casos
de TOC.
Palavras-chave: comportamento governado por regras, modelo experimental,
comportamento de checagem, estímulo especificador de contingência, comportamento de
checagem, transtorno obsessivo-compulsivo.
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